
Xyrem (natrijev oksibat) 

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA BOLESNIKE 

ČINITE SLJEDEĆE

• Uvijek imajte ovu karticu sa sobom

• Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili zdrav-
stvenom djelatniku koji su  uključeni u Vaše 
liječenje

• Imajte sa sobom popis svih lijekova koje koristite 
kada posjećujete svog liječnika ili zdravstvenog 
djelatnika

• Ako primijetite bilo koje neuobičajene simptome, 
poput čudnih misli, uključujući misli o ranjavanju 
drugih, tijekom uzimanja lijeka Xyrem, odmah 
obavijestite svog liječnika

• Čuvajte Xyrem daleko od djece

Datum kad je Xyrem prvi put propisan:

Ime bolesnika

Broj telefona bolesnika

Ime najbliže rodbine

Broj telefona najbliže rodbine

Ime liječnika

Broj telefona liječnika

Kontaktni broj za hitnu medicinsku pomoć

KONTAKTNE INFORMACIJE

Ed
T-

H
R

-X
YR

-0
32

1-
00

4

verzija 3, ožujak, 2021. verzija 3, ožujak, 2021.



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA BOLESNIKE

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA LIJEČNIKE/ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Xyrem može usporiti disanje i sniziti razinu svijesti.

NEMOJTE ČINITI ništa od sljedećeg:

• NEMOJTE uzimati alkohol dok se liječite lijekom 
Xyrem

• NEMOJTE uzimati više od doze koju Vam je propisao 
Vaš liječnik

• NEMOJTE upravljati vozilima ni raditi sa strojevima 
unutar 6 sati od uzimanja lijeka Xyrem

• NEMOJTE uzimati nikakve druge lijekove osim ako ste 
se o tome posavjetovali sa svojim liječnikom

• NEMOJTE dijeliti svoj lijek Xyrem ni s kim drugim

Ovaj  bolesnik uzima Xyrem za liječenje  
narkolepsije s katapleksijom.

Xyrem može prouzročiti respiratornu depresiju i  
depresiju SŽS-a, napadaje, depresiju i suicidalnost.

Opioidi ili barbiturati ne smiju se uzimati s lijekom Xyrem. 
Treba izbjegavati druge lijekove koji mogu deprimirati  
respiratorni sustav i SŽS. Budite posebno oprezni pri  
primjeni topiramata i valproata s lijekom Xyrem

Xyrem ima potencijal za zlouporabu/ 
pogrešnu uporabu/ovisnost
Molimo pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC) za Xyrem prije 
nego što propišete/izdate druge lijekove ovom bolesniku.

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove 
nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika 
lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu 
lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i me-
dicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili 
potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.
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